Van: Leven met de Aarde <levenmetdeaarde@live.nl>
Aan: "levenmetdeaade@live.nl" <levenmetdeaade@live.nl>
CC: Jo Louppen <lupe@lupe.nl>
Verstuurd: 01/01/2018 23:09
Onderwerp: De Millennium Development Goals en het Gemeente Beleid
Geachte ontvanger, wilt u a.u.b. deze brief o.a. voorleggen aan de
besturen van de politieke partijen in uw gemeente?
Heel veel dank,
met hartelijke groet
Lies Visscher-Endeveld
secretaris St Leven met de Aarde

Warm, 1-1 2018
Aan de gemeente en de politieke partijen partijen in uw gemeente,

Geachte College, Raadsleden, Griffie, Ambtenaren, Besturen en Leden van
politieke partijen,
Geachte inwoners,

Een heel goed 2018 gewenst, waarbij ook in uw gemeente meer aandacht voor
het democratisch proces, met het oog op de verkiezingen op 21 maart.

Hierbij ontvangt u de derde brief in het kader van de MDG’s, duurzame
ontwikkeling in uw gemeente.
Reizen met OV en fiets geeft minder eenzaamheid en veel meer voordelen.
U heeft ongetwijfeld de kersttoespraak van de Koning gehoord. Daarin roept
hij om meer aandacht te hebben voor het samen, het wij.
U zult begrijpen dat Stichting leven met de Aarde het daar volmondig mee
eens is.
Daarom hebben wij in de brieven van 11-11 en 12-12 2017 o.a. gevraagd hoe
wij samen de biodiversiteit veel beter kunnen bewaren dan wij tot nu toe
doen.
Eén van de voorwaarden is daarbij kennis en besef, de wil en de moed om de
cultuur te veranderen.
Er is een aantal urgente zaken die werkelijk aangepakt moeten worden.

Wetgeving en naleven alleen is onvoldoende. Zo heeft Bart Knols, deskundig
op het gebied van infectieziekten zoals malaria, aangegeven dat de
tijgermug, een exoot, die ons land verovert en ziekten overbrengt,
krachtig bestreden moet worden. Hoe kan uw gemeente dat, in samenwerking
met de bewoners, het beste doen, zonder gif en zonder verder
biodiversiteitsverlies?
Zoals aangegeven in de brief van 12-12 is vooral een belangrijk gegeven,
dat de relatie tussen stad en platteland het omringende land heel
wezenlijk is. Wij denken daarbij aan een veel groter belang voor het
openbaar vervoer en de fiets dan tot nu toe. Ook al heeft uw gemeente zelf
misschien geen buitengebied is het toch belangrijk daaraan met
buurgemeenten te werken.
Blijkbaar trekken nog steeds veel mensen naar de stad en wordt ook in
Nederland – als we niets doen – het platteland onleefbaar, en raakt de
stad overbelast. We hebben u gevraagd te bedenken wat lokale munteenheden
kunnen betekenen voor de regionale economie. Daarbij ook wat
experimenten, met) een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen betekenen.
Voor een rustiger manier van leven, met menselijke maat is het promoten
van de fiets een heel goed idee. We zien heel veel gemeentes met
programma’s hiertoe, maar het autoverkeer wordt nauwelijks teruggedrongen.
Hoe zit dat in uw gemeente? In het overzicht, gegeven op oudejaarsdag op
radio 1, onder leiding van Jeroen Dirks, wordt duidelijk waarom fietsen
gestimuleerd moet worden, wat gemeenten al doen op dit gebied en waar er
verbeterpunten aanwijsbaar zijn.
Vervoer van veel voedsel en andere goederen van ommelanden naar stad en
omgekeerd kan misschien met ongemotoriseerd verkeer. Dat zou veel minder
energieverbruik vragen. Op oudejaarsdag, gisteren, was dit programma te
horen op radio 1 ”Fietsend het jaar uit”.
Wie tijd heeft kan het weer horen, voor politieke partijen die met hun
programma’s bezig zijn een aanrader
http://live.nporadio1.nl/fietsend-het-jaar-uit/uitzendingen/595273-2017-1231,
Fietsend het jaar uit - zondag 31 december 2017, 14:00 - 17:00 uur
live.nporadio1.nl
Fietsend het jaar uit! is een vrolijk programma waarin we de balans
opmaken van een turbulent fietsjaar. Met trends, verhalen en vernieuwingen
uit de wereld van de tweewielers. Het mooiste fietsverhaal van 2017 wordt
bekroond met een hartstikke mooie racefiets. Presentatie: Jeroen Dirks.
Tafelheer: Bennie Mols Verslaggeving: Lemke Kraan Regie: Mireille van der
Werff Eindredactie: Gerda Bosman / Wim Eikelboom
Als u het nodig vindt neemt u dan contact op om te bekijken wat voor uw
gemeente de meest effectieve manier kan zijn om uw inwoners in het
openbaar vervoer en aan het fietsen te krijgen. Daarbij is het ook
belangrijk dat alle kinderen de beschikking hebben over een fiets. Ook
belangrijk is dat fietsroutes door alle wijken gaan, zodat alle mensen
uitgenodigd worden de fiets te pakken.
Leven met de Aarde hoort graag wat u doet voor het OV en de fiets om meer
contact te organiseren tussen mensen die op het landwerken en de bewoners
van dorpen en steden. Ook horen wij graag hoe wij u kunnen helpen.
Hartelijke groeten en een heel goed, natuur verbonden 2018, fiets en OVaantrekkelijk jaar voor u en alle bewoners van uw gemeente!
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